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Aula 11
e-Tec Brasil - Solos

Fertilidade do solo
e recomendação de
adubação e calagem

Meta
Apresentar a fertilidade do solo e recomendação de
adubação e calagem.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. definir elementos essenciais, macronutrientes e
micronutrientes;
2. aplicar as leis de adubação;
3. aplicar o método de adubação;
4. aplicar o método de calagem.

A produção de alimentos é um desafio!
Chegar a um restaurante para almoçar e poder escolher o que colocar no prato é muito
bom e gostoso, mas você já parou para pensar no trabalho do agricultor para produzir

Fonte: www.sxc.hu

Figura 11.1: E aquela alface da comida? Já pensou quanto tempo levou para ela estar no ponto de
ser devorada? E o trabalho que deu?

Esta não é uma tarefa fácil! O cultivo de plantas é influenciado por diversos fatores.
Aqui cabe um desafio: comece a cuidar de uma horta, seja aquela horta no quintal de
casa mesmo, com poucos pés de couve e cebolinha, seja uma jardineira na janela ou
varanda com pequenos pés de condimentos (pimenta, alecrim, manjericão).
Você perceberá que o controle de água, de pragas, de adubos, dentre outros fatores,
é extremamente importante para o desenvolvimento das plantas, e que se um destes
fatores estiver abaixo do necessário para o bom desenvolvimento das plantas, elas não
responderão à produção esperada. Esses fatores são chamados de fatores limitantes.

Christa Richert

Christa Richert

Ilker

Ramzi Hashisho

os alimentos?
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Fonte: www.sxc.hu
Eduardtrag
Agata Urbaniak
Bob Morley
Vaughan Willis

Disponibilidade de nutrientes
Sais minerais (elementos químicos)
Água

Figura 11.2: Fatores que influenciam o desenvolvimento das plantas.

Veja a figura a seguir. Nela, há uma planta emergindo do solo. Mas como os nutrientes

Adilson de C. Antônio

do solo participam disso?

Figura 11.3: Planta emergindo do solo.

de ser o local onde a planta irá se desenvolver, o solo tem papel importante na
disponibilidade de nutrientes para ela.
Nesta aula, falaremos sobre a fertilidade dos solos; logo, falaremos sobre os seus
nutrientes e como fazer a adubação e calagem.

Uma pitada de elementos químicos mais uma porção de
água e luz
Quando falamos de fertilidade do solo, estamos falando da capacidade do solo em
fornecer nutrientes para as plantas crescerem e produzirem colheitas esperadas para
a espécie. A capacidade do solo de fornecer nutrientes não se refere somente à saída
de nutrientes do solo, mas também à capacidade de retê-los e disponibilizá-los às
plantas posteriormente.
Além do solo, a água e o ar fornecem nutrientes, como os elementos carbono (C),
hidrogênio (H) e oxigênio (O). A água (H2O) fornecendo H e O, e o ar (mistura
de gases, inclusive o gás carbônico - CO2) fornecendo C e O. Esses elementos são
utilizados durante o processo da fotossíntese. Durante a fotossíntese, os elementos
químicos do gás carbônico e da água são reorganizados na presença de luz e formam o
gás oxigênio (O2) e o açúcar (C6H12O6). Ou seja, é durante a fotossíntese que a planta
produz seu alimento, o açúcar.

Luz

⇒
6 CO2 + 6H2O → 6O2 + C6H12O6
Gás

Água

Gás

carbônico

Açúcar

oxigênio

Luz
CO2

O2
Açúcar

Açúcar

Figura 11.4: Durante a fotossíntese, a planta absorve

Fonte: www.sxc.hu
Kriss Szkurlatowski
Eduardtrag

a energia do sol. Ao fazer isso, ela converte água, sais
Água
+
Sais Minerais

minerais e gás carbônico em açúcar e oxigênio.
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Ao longo desta disciplina, destacamos a importância do solo para as plantas. Além

As plantas precisam mais do que água e gás carbônico para crescerem e produzirem
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colheitas; elas necessitam de outros nutrientes, os chamados essenciais.
Os critérios para classificar um elemento químico como essencial foram descritos por
Arnon & Stout (1939):
1) na ausência do elemento químico, a planta não completa o seu ciclo de vida;
2) o elemento químico não pode ser substituído por outro;
3) o elemento químico deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta,
como constituinte de um composto essencial, ou ser necessário para o funcionamento

Enzima

de uma enzima.

Proteína que induz
e acelera as reações
bioquímicas de outras
substâncias dentro das
células. Todas as células
vivas geram enzimas.
É através delas que
moléculas que fazem
parte dos seres vivos são
fabricadas ou destruídas.

Para facilitar o estudo de fertilidade do solo, os nutrientes essenciais foram

Adaptado de: http://www.
unifesp.br/centros/creim/
glossario.html#E

C, H, O, N (nitrogênio), K (potássio), Ca (cálcio), Mg (magnésio), P (fósforo) e S

agrupados em dois grupos, considerando a concentração em que estão presentes
nas plantas em:
• macronutrientes e
• micronutrientes.
Os macronutrientes são os nutrientes presentes em maior concentração nas plantas,
quando comparados com os micronutrientes. Os macronutrientes são encontrados em
gramas (g) do nutriente em quilogramas (kg) da matéria seca da planta. São eles:
(enxofre).
Os micronutrientes estão presentes em menor concentração. Eles são encontrados em
miligramas (mg) do nutriente em quilogramas (kg) da matéria seca da planta. São
eles: B (boro), Cl (cloro), Cu (cobre), Fe (ferro), Mn (manganês), Mo (molibdênio), Ni
(níquel), Se (selênio) e Zn (zinco).

Atenção!
Preste bastante atenção!
Os macronutrientes estão em gramas e os micronutrientes em miligramas por
quilo.
Os macronutrientes estão em uma concentração mil vezes maior que os
micronutrientes por quilo.

de Leis da Adubação. Vamos vê-las?

Leis da Adubação
São duas as principais leis de adubação seguidas na prática de recomendação de
adubação e calagem:
• Lei do Mínimo e
• Lei do Máximo.
A Lei do Mínimo foi proposta por Justus Von Liebig em 1843, quando fez a
comparação do enchimento de um barril com o desenvolvimento das plantas. Nesta
comparação, ele propõe que para encher o barril até um determinado nível, as tábuas
que o compõem devem atingir no mínimo a altura do nível estabelecido.
O mesmo é válido para as plantas. Para que elas atinjam um bom desenvolvimento, um
nível mínimo de nutrientes deve ser fornecido a elas. Se a quantidade de nutrientes
for abaixo do mínimo, a planta terá desenvolvimento abaixo do esperado. É como se
uma das tábuas do barril estivesse abaixo do nível mínimo e começasse a vazar água.
O nível de água esperado não seria atingido (Figura 11.5).

Luz B
Mg

Zn Fe

Cu
H2O

S

N

Produção
máxima
Ca

CO2

P

Figura 11. 5: A presença de algum nutriente abaixo do nível necessário para o desenvolvimento de
uma planta seria como se uma das tábuas do barril estivesse menor que o nível desejado de água.
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A aplicação de macro e micronutrientes no solo deve seguir algumas normas, chamadas

A Lei do Máximo estabelece que o fornecimento de nutrientes às plantas não deve
ultrapassar um nível máximo, pois a partir desse nível começam a causar redução na
produtividade, ou seja, a partir desse nível o incremento dos nutrientes causa redução
na produtividade.

Atividade

1

Atende ao Objetivo 1

Coloque V para verdadeiro e F para falso, justificando quando for falso:
( ) A diferença entre macronutrientes e micronutrientes está no tamanho do
elemento.
( ) Os macronutrientes são: N, P, K, Ca, Mg e S.
( ) Um nutriente é considerado essencial quando na sua ausência a planta não
completa seu ciclo.
( ) Segundo o critério de essencialidade, um nutriente pode ser substituído por outro
desde que este seja do mesmo grupo, como, por exemplo, macronutriente substituído
por macronutriente.

Atividade

2

Atende aos Objetivos 2 e 3
Rodrigo Roveri
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Veja as situações a seguir:
a) Passando férias na fazenda de seu avô, Antônio reuniu
seus primos e foram fazer uma horta. Realizaram o plantio
das mudas e as irrigaram todos os dias. Controlaram pragas
e plantas daninhas, mas mesmo assim perceberam que as
plantas não desenvolviam bem. Com base no que foi discutido
até aqui, gere uma hipótese para ajudar Antônio e seus primos
a descobrir o motivo do mau desenvolvimento das plantas.
Fonte: www.sxc.hu

b) Pedro e Sálvio começaram uma horta há dois anos, mas verificaram que a produção
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caiu do primeiro para o segundo ano. A primeira providência que tomaram foi adicionar
nutrientes ao solo. No início, as plantas responderam bem ao acréscimo de nutrientes,
e eles foram adicionando cada vez mais a cada semana. No entanto, Pedro e Sálvio
perceberam que as plantas voltaram a decair em seu desenvolvimento após algumas
semanas. Explique por que isso aconteceu.

Entendendo os resultados da análise de solo
Visto que para adicionar nutrientes ao solo devemos levar em consideração as Leis de
Adubação, vamos calcular a quantidade desses nutrientes.
Quando falamos de amostragem de solo vimos que as amostras de solos são enviadas
ao laboratório para análise. O que recebemos do laboratório é uma tabela como a
apresentada a seguir.
Tabela 11.1: Resultados da análise de solo.

Ref.

pH

Am1

H2O
5,20

P

K

Na

Ca2+

Mg2+

Al3+

mg/dm3
11,8

77

H+Al

SB

(t)

cmolc/dm3
-

1,27

0,17

0,00

2,4

V

m
%

1,64

1,64

Ficou assustado com a quantidade de abreviaturas e símbolos? Calma. Veja a seguir o
que significa cada uma delas.

O que significam as abreviaturas e símbolos da tabela?
Na Tabela 11.1 temos os resultados de uma análise química de solo. Vamos ao
significado de cada termo:

(T)

4,04

40,6

P-rem
mg/L

0,0

25,1

Quando nos deparamos com os resultados de uma análise de solo, o primeiro passo é
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verificar o valor de pH. Mas por que primeiro o pH?

Referência do laboratório, utilizada para identificar a amostra do solo
Potencial hidrogeniônico, indica a acidez do solo
Concentração de fósforo, potássio e sódio no solo, em mg/dm3
Concentração de cálcio e magnésio no solo, em cmolc/dm3
Concentração de alumínio no solo, em cmolc/dm3

Acidez potencial, em cmolc/dm3
Soma de bases, em cmolc/dm3
Capacidade de troca catiônica efetiva, em cmolc/dm3
Capacidade de troca catiônica total, em cmolc/dm3
Saturação por bases, em %
Saturação por alumínio, em %
Ref.

pH

Am1

H20
5,20

Amostra número 1

P

K

Na

Ca2+

Mg2+

Al3+

mg/dm3
11,8

77

H+Al

SB

(t)

(T)

V

cmolc/dm3
–

1,27

0,17

0,00

2,4

m
%

1,64

1,64

Valores correspondentes de cada item

4,04

40,6

P-rem
mg/L

0,0

25,1

Fósforo remanescente, em mg/L

O valor de pH é extremamente importante, pois regula a disponibilidade de elementos
químicos no solo. Se o pH estiver muito baixo (abaixo de 4,5), os macronutrientes
têm a disponibilidade diminuída. Ou seja, mesmo estando no solo, os macronutrientes
não estão disponíveis para as plantas.
No caso contrário, se o pH estiver muito alto (acima de 7), os micronutrientes é
que têm a disponibilidade diminuída. Então, o ideal é que o valor de pH fique entre
5,5 e 6,5, porque é nessa faixa que associamos boa disponibilidade de macro e
micronutrientes.

Patrícia R

pH entre 5,5 e 6,5 é o valor ideal para a boa
disponibilidade de macro e micronutrientes

pH
0

1

2

3

4

5

6

Solos com pH abaixo de
4,5 disponibilizam menos
macronutrientes

7

8

9

10

11

12

13

14

Solos com pH acima de 7 disponibilizam
menos micronutrientes

Na prática, elevamos o valor de pH utilizando o calcário, que é um produto com
propriedades alcalinas (ou básicas). Esse procedimento é chamado de calagem.
Para fazer o efeito contrário, reduzir o valor de pH, não utilizamos ácido, pois isso
causaria mais danos do que benefícios. Dentre os danos, teríamos a redução:
• da fauna do solo,
• da matéria orgânica, e
• da vegetação.
Além disso, há riscos para a pessoa que aplica ácidos em um solo, como queimaduras
e intoxicações.
Na prática, é comum deixar a área em pousio (sem plantio de cultura com fins
comerciais) ou então selecionar plantas que sejam adaptadas às condições.
Repare que entre a indicação do pH e seu valor há a fórmula química da água (H2O).
Ela está ali para mostrar que o pH foi determinado com base nela.
Então, isso quer dizer que a análise de todos os componentes do solo, na verdade, é
da água que ele contém?
Na verdade, o que se faz é extrair do solo os elementos de interesse por meio de
soluções padronizadas. Por exemplo, colocar o solo para reagir com determinada
solução por determinado tempo e depois quantificar a presença dos elementos nesta
solução. Nesse caso, utilizamos água.
A seguir, continuaremos com a síntese de cada fator com os respectivos valores de
referência. Não se preocupe com as unidades de medida, em seguida veremos cada
uma delas.
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Al3+ – concentração de alumínio no solo, em cmolc/dm3. Também denominado acidez
trocável. São recomendados valores abaixo de 0,50 cmolc/dm3 para evitar a toxidez às
plantas e elevação da acidez do solo.
H+Al – acidez potencial, em cmolc/dm3. São recomendados valores abaixo de 2,50
cmolc/dm3. Dessa forma, evita-se a redução do pH e, por conseqüência, a redução na
disponibilidade de macronutrientes.
SB – soma de bases é a soma das concentrações de potássio, cálcio, magnésio e sódio
em cmolc/dm3.
SB = K+ + Ca2+ + Mg2+ + Na2+.
São recomendados valores acima de 3,60 cmolc/dm3. Esse valor é recomendado
para manter uma boa disponibilidade de nutrientes e o pleno desenvolvimento das
culturas.
t – capacidade de troca catiônica efetiva é a soma das concentrações da soma de
bases mais alumínio.
t = SB + Al, em cmolc/dm3
São recomendados valores acima de 4,60 cmolc/dm3. Dessa forma, a boa reserva de
nutrientes no solo é mantida, para posterior disponibilização às plantas.
T – capacidade de troca catiônica total é a soma das concentrações de soma de bases
mais a acidez potencial.
T = SB + H + Al, em cmolc/dm3.
São recomendados valores acima de 8,60 cmolc/dm3. Esses valores mantêm a boa
reserva de nutrientes no solo para posterior disponibilização às plantas.
V – saturação por bases é a porcentagem de soma de bases presentes na capacidade
de troca catiônica total.
V = (100*SB)/T, em %.
São recomendados valores acima de 60%. Dessa forma, é possível manter boa a reserva
de cálcio, magnésio e potássio no solo, para posterior disponibilização às plantas.
m – saturação por alumínio é a porcentagem de alumínio presente na capacidade de
troca catiônica efetiva.
m = (100*Al)/t, em %.
São recomendados valores abaixo de 50%. Assim, é possível reduzir a interferência do
alumínio no pH e alguma toxidez nas plantas.

P-rem – O fósforo remanescente corresponde ao teor de P que fica na
após agitar por uma hora, entre uma parte de TFSA

Solução de equilíbrio

(terra fina seca ao ar) e dez partes de uma solução de 10 mmol/L CaCl2 (dez

A solução resultante da
reação entre o fósforo do
solo e o cloreto de cálcio
(CaCl2).

solução de equilíbrio,

milimolar por litro de cloreto de cálcio) contendo 60 mg/L de P (60 miligramas
por litro de fósforo).
Em solo mais argiloso haverá maior adsorção e sobrará menos P (menor valor de
P-rem) do que nos solos mais arenosos. Não há escala de valores para o P-rem, pois
este indica a quantidade de fósforo que o solo possui e o teor de argila.
Se o solo for argiloso e o P-rem for alto, isso indica que a concentração de fósforo no
solo é alta, pois muito fósforo ficou na solução de equilíbrio. Caso ocorra o contrário,
se restar pouco fósforo na solução de equilíbrio, isso indicará que pouco fósforo está
presente no solo.

Multimídia

Matteo Mazoni

Um pouco mais a fundo...
Para maiores informações sobre valores de
referência dos fatores aqui descritos veja o
site da Associação Nacional para Difusão de
Adubos:

http://www.anda.org.br/boletins/

Boletim_02.pdf.
Fonte: www.sxc.hu

Que monte de unidades de medidas! Calma! As unidades de medidas aqui apresentadas
aparentemente são complicadas, mas vamos explicar cada uma delas a seguir.

Descomplicando as unidades de medidas
A unidade mg/dm3 é a quantidade de nutriente em miligramas (mg) por decímetro
cúbico (dm3) de solo. Então, o resultado de potássio da análise da Tabela 11.1
indica que para cada 1dm3 de solo temos 77 mg de potássio. Vale lembrar que 1 dm3
equivale a 1 L.
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Já a unidade cmolc/dm3 é a quantidade de nutriente em cmolc (centi mol de carga) por
decímetro cúbico (dm3) de solo. Vejamos a fórmula que explica esta unidade:

m=
Onde:

m
.
PM* V

µ = molaridade, unidade mol/L;
m = massa, unidade g;
PM = peso molécula, unidade g;
V = volume, unidade L (litro).
Veja que pela fórmula a molaridade é dada em mol/L. Então, como fazemos para
chegar em cmolc/dm3, ou seja, mol de carga por decímetro cúbico?
A conversão de decímetro cúbico (dm3) para litro (L) é direta, pois 1dm3 é igual a 1L,
mas a conversão de mol para cmolc não é. A diferença entre mol e cmolc é que leva
em consideração:
• a concentração por valência, e
• é 100 vezes menor do que o mol.
Para passar mol para cmol (centimol) basta multiplicar o valor por 100, ou seja, 1 mol
equivale a 100 cmol.
1 mol = 100 cmol
Já para passar cmol para cmolc (centimol de carga), temos que dividir pela valência
do elemento químico.
No caso do cálcio, é só dividir por 2. Então, 1 mol/L de Ca2+ equivale a:
100 x cmol = 50 cmolc/dm3.
2 cargas
Vale lembrar que além da análise química do solo devemos realizar a análise
granulométrica, para conhecermos os teores de areia, argila e silte presentes no solo.

Após a análise química do solo, vamos ao método de
adubação!
Há vários métodos para recomendação de adubação, mas seguiremos o utilizado
pela Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais (CFSEMG, 1999).

1o passo: classificar a disponibilidade de fósforo (levando em consideração o teor de
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argila ou P-rem) e potássio apresentados nos resultados da análise de solos.
2o passo: associar a disponibilidade de fósforo e potássio com a exigência da
cultura.
3o passo: fazer a conversão de P2O5, K2O e N para os adubos minerais ou adubos
orgânicos.
Agora, vamos ver os detalhes de cada um desses passos.

Classificar a disponibilidade de fósforo (levando em consideração
o teor de argila ou P-rem) e potássio apresentados nos resultados
da análise de solos
Para isso, utilizamos as Tabelas 11.1 e 11.2. Na Tabela 11.1, veja que o valor de P
é de 11,8 mg/dm3 e P-rem é de 25,1 mg/L.
Tabela 11.2: Classes de interpretação da disponibilidade para potássio e fósforo de acordo com o
teor de argila do solo e o valor de fósforo remanescente (P-rem).

classificação da disponibilidade de P e K no solo

característica

unidade1/

potássio disponível (K) 2/

mg/dm3

≤ 15,0

15,1 - 40,0

40,1 - 70,03/

70,1 120,0

> 120,0

fósforo disponível (P) 2/
argila: 60 - 100%
35 - 60%
15 - 35%
0 - 15%

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

≤ 2,7
≤ 4,0
≤ 6,6
≤ 10,0

2,8 - 5,4
4,1 - 8,0
6,7 - 12,0
10,1 - 20,0

5,5 - 8,04/
8,1 - 12,0
12,1 - 20,0
20,1 - 30,0

8,1 - 12,0
12,1 - 18,0
20,1 - 30,0
30,1 - 45,0

> 12,0
> 18,0
> 30,0
> 45,0

P-rem: 0 - 4 mg/L
4 - 10 mg/L
10 - 19 mg/L
19 - 30 mg/L
30 - 44 mg/L
44 - 60 mg/L

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

≤ 3,0
≤ 4,0
≤ 6,0
≤ 8,0
≤ 11,0
≤ 15,0

3,1 - 4,3
4,1 - 6,0
6,1 - 8,3
8,1 - 11,4
11,1 - 15,8
15,1 - 21,8

4,4 - 6,04/
6,1 - 8,3
8,4 - 11,4
11,5 - 15,8
15,9 - 21,8
21,9 - 30,0

6,1 - 9,0
8,4 - 12,5
11,5 - 17,5
15,9 - 24,0
21,9 - 33,0
30,1 - 45,0

> 9,0
> 12,5
> 17,5
> 24,0
> 33,0
> 45,0

muito baixo

baixo

médio

Um miligrama por decímetro cúbico equivale a uma parte por milhão, ou seja, uma parte de alguma coisa em um milhão de
partes de outra coisa. Essa relação é de peso por volume (mg/dm3 = ppm p/v).

1/

2/

Método Mehlich-1 - solução ácida que simula a extração de nutrientes do solo pelas plantas.

O limite superior desta classe indica o nível crítico. Ou seja, se a disponibilidade de potássio estiver abaixo deste valor,
ocorrerá redução de desenvolvimento das plantas.

3/

Nesta classe apresentam-se os níveis críticos de acordo com o teor de argila ou com o valor do fósforo remanescente. Ou seja,
faz-se a classificação da disponibilidade de fósforo ou potássio no solo em função do teor de argila ou fósforo remanescente.

4/

bom

muito bom

Para classificar a disponibilidade de P no solo, utilizaremos a Tabela 11.2. Veja como
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encontramos essas informações a seguir.

Passo 1e

Passo 1c

Classificação da disponibilidade de P e K no solo
Característica

Passo 1d

Unidade¹/

Muito baixo

Baixo

Médio

Bom

Muito bom

mg/dm³

_
<15,0

15,1 - 40,0

40,1 - 70,0³/

70,1 - 120,0

> 120,0

mg/dm³

_ 2,7
<

2,8 -

5,4

5,5 -

8,0 /

8,1 -

12,0

> 12,0

35 - 60%

mg/dm³

_ 4,0
<

4,1 -

8,0

12,1 - 20,0

12,1 -

18,0

> 18,0

15 - 35%

mg/dm³

_ 6,6
<

6,7 - 12,0

0 - 15%

mg/dm³

_ 10,0
<

mg/dm³

_ 3,0
<

mg/dm³

_ 4,0
<

Potássio disponível (K)²/
Fósforo disponível (K)²/
Argila: 60 - 100%

P-rem: 0 4

4 mg/L

- 10 mg/L

4

12,1 - 20,0

20,1 -

30,0

> 30,0

20,0

20,1 - 30,0

30,1 -

45,0

> 45,0

3,1 -

4,3

4,4 -

6,0 4/

6,1 -

9,0

4,1 -

6,0

6,1 -

8,3

8,4 -

12,5

> 12,5

8,3

> 17,5

10,1

-

>

9,0

-

11,4

11,5 -

17,5

11,5 -

15,8

15,9 -

24,0

> 24,0

11, 1 - 15,8

15,9 - 21,8

21,9 -

33,0

> 33,0

15 ,1 - 21,8

21,9 - 30,0

30,1 -

45,0

> 45,0

10

- 10 mg/L

mg/dm³

_ 6,0
<

6,1 -

19

- 30 mg/L

mg/dm³

_ 8,0
<

8,1 - 11,4

30

- 44 mg/L

mg/dm³

_ 11 ,0
<

44

- 60 mg/L

mg/dm³

_ 15 ,0
<

8,4

Passo 1b

Passo 1a

1a) Veja que o valor de P-rem (25, 1 mg/L) encontra-se entre os valores 19 e 30 mg/L
na primeira coluna.
1b) Seguindo a linha desse valor de P-rem (indicado pela seta), encontramos o valor do
fósforo (11,8 mg/dm3). 11,8 mg/dm3 encontra-se entre 11,5 e 15,8 mg/dm3, na quinta
coluna (contando da esquerda para a direita).
1c) Subindo a coluna, verificamos na classificação que esse valor corresponde a uma
disponibilidade média de fósforo para as plantas.
1d) Para o potássio, veja que temos somente uma linha a seguir.
1e) O valor de potássio igual a 77 mg/dm3 está entre 70,1 - 120,0 mg/dm3. Este recebe
a classificação “bom”. Ou seja, a disponibilidade de potássio no solo é boa para as
plantas.

No exemplo de análise química dos solos que estamos vendo, a disponibilidade de
fósforo é média, como determinamos no primeiro passo. Então, na Tabela 11.3, basta
procurar na primeira coluna (disponibilidade de P ou K) a classificação média.
Tabela 11.3: Exigência nutricional da cultura em função da disponibilidade do elemento no solo.

disponibilidade de P ou K

dose total
P2O5

K2O

N

kg/ha
baixa

400

350

225

média

300

250

225

boa

200

150

225

muito boa

100

80

225

Seguindo essa linha da primeira coluna e correspondendo com a segunda coluna (P2O5),
encontramos o valor 300 kg/ha (trezentos quilogramas de P2O5 por hectare de solo).
Veja que nesta tabela o fósforo é representado pelo óxido de fósforo (P2O5) e o potássio
por óxido de potássio (K2O), por serem a forma como estes elementos químicos são
encontradas nos adubos.
Então, para a disponibilidade média de fósforo, devemos adicionar ao solo 300 kg de
P2O5 por hectare para fazer a correção desse nutriente.
Agora vamos fazer o mesmo para o potássio. Para disponibilidade boa de potássio
devemos adicionar ao solo 150 kg de K2O por hectare.

Conversão de P2O5, K2O e N para os adubos minerais ou adubos
orgânicos
Para fazer essa conversão, vamos utilizar um exemplo tomando como base a análise
de solo anterior e considerando o resultado da análise granulométrica a seguir
(Tabela 11.4).
Tabela 11.4: Análise granulométrica.

ref.
Am1

areia grossa

areia fina

silte

argila

13

45

dag/kg
30

12

classe textural
argila
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Associar a disponibilidade de fósforo e potássio com a exigência
da cultura

Quantos quilos de sulfato de amônio (20% de N), superfosfato simples (18% de P2O5)
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e cloreto de potássio (58% de K2O) você recomendaria por hectare?
Para responder a essa pergunta, vamos resolvê-la em partes.
a) A concentração de P no solo é de 11,8 mg/dm3 (Tabela 11.2), o que corresponde
a uma disponibilidade média de fósforo no solo. O teor de argila no solo é de 45%
dag

(dag/kg é igual a %), como vemos na Tabela 11.4.

Decagrama.

Observe que para a concentração de P devemos relacioná-la à granulometria do solo.
Isso se deve ao fato de o fósforo ser altamente retido pelas argilas. Então, quanto
maior a quantidade de argila no solo, maior a retenção desse elemento no solo.
b) A concentração de K no solo é de 77 mg/dm3 (Tabela 11.2), o que corresponde a uma
disponibilidade boa de potássio no solo. Observe que para potássio não relacionamos
ao teor de argila. Ao contrário do fósforo, o potássio não é retido com a mesma
intensidade de força pelas argilas. O potássio é retido, mas com menor intensidade de
força, o que permite a troca por outros elementos com maior constância.
c) Ao associar a disponibilidade de fósforo e potássio no solo com a exigência da
cultura (Tabela 11.3), temos:
Fósforo (P) – disponibilidade média – exigência da cultura de 300 kg de P2O5/ha.
Potássio (K) – disponibilidade boa – exigência da cultura de 150 kg de K2O/ha.
Nitrogênio (N) – valor fixo, em função da exigência da cultura e perdas ocorridas –
225 kg de N/ha.
d) Agora, vamos à conversão para os adubos minerais.
Na pergunta feita, vemos que o sulfato de amônio encontra-se na concentração 20%
de N, ou seja, apresenta 20 kg de N para cada 100 kg de sulfato de amônio. Pegamos
o respectivo valor da exigência de cultura e aplicamos a regra de três.
100 kg de sulfato de amônio _________ 20 kg de N
X _________ 225 kg de N
X = 1125 kg de sulfato de amônio por hectare.
Agora, vamos fazer o mesmo para os outros nutrientes. Sabemos que o superfosfato
simples possui uma concentração de 18% de P2O5.
100 kg de superfosfato simples _________ 18 kg de P2O5
X _________ 300 kg de P2O5
X = 1666,67 kg de superfosfato simples por hectare.

100 kg de cloreto de potássio _________ 58 kg de K2O
X _________ 150 kg de K2O
X = 258,62 kg de cloreto de potássio por hectare.

Multimídia

Outras recomendações de adubação
Há outros métodos para recomendação de adubação. Para mais informações
visite o site http://www.anda.org.br/home.aspx

Calagem – Adição de calcário, para aumentar o pH do solo
No mercado, encontramos vários tipos de calcários. O mais comum é o calcário
dolomítico. Ele é composto por carbonato de cálcio (CaCO3) e mais de 25% de óxido de
magnésio (MgO). O termo dolomítico vem justamente da porcentagem de MgO presente
no calcário, e é essa porcentagem que diferencia um tipo de calcário do outro.

Multimídia
Veja os mais diversos tipos de calcário!
No site www.anda.org.br você pode conhecer os diferentes tipos de calcário e
suas características.
Clique no link Publicações – Boletins técnicos – BT Corretivos da
Acidez dos Solos, Características e Interpretações Técnicas.
Aproveite e dê uma olhada em todo o site, ele tem outros
boletins interessantes!
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E que o cloreto de potássio possui uma concentração de 58% de K2O.
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A ação neutralizante do calcário é importante para a determinação da quantidade de
calcário a ser adicionada ao solo.
Essa ação neutralizante é informada pelo PRNT (poder relativo de neutralização total)
do calcário. Quanto mais o valor da PRNT se aproxima de 100%, maior o poder de
neutralização de um calcário, ou seja, maior sua capacidade de elevar o pH do solo.
Para determinar a quantidade de calcário a ser adicionada ao solo várias fórmulas
podem ser utilizadas, mas, para simplificar e garantir a eficiência, utilizaremos o
método da neutralização do Al3+ e da elevação dos teores de Ca2+ e Mg2+ proposto pela
CFSEMG (1999) e adaptado.
Primeiro vamos determinar a necessidade de calagem:
NC = 2 x Al3+ + 2 – (Ca2+ + Mg2+).
Onde:
NC = necessidade de calagem;
Al3+ = teor de alumínio trocável;
Ca2+ = concentração de íons cálcio presente na amostra de solo;
Mg2+ = concentração de íons magnésio presente na amostra de solo.
Para determinarmos a quantidade de calcário a ser adicionada no solo devemos utilizar
a seguinte fórmula:
QC = NC X SC = P = 100
100 20 PRINT
Onde:
QC = quantidade de calcário (t/ha);
NC = necessidade de calagem (t/ha);
SC = superfície coberta (%);
P = profundidade de incorporação do calcário no solo (cm);
PRNT = poder relativo de neutralização total do calcário (%).
A superfície coberta refere-se à área em que será espalhado o calcário. Se o calcário for
espalhado na área toda, o SC é igual a 100. Se for espalhado em faixa que represente
50% da área, o SC será igual a 50.
A profundidade de incorporação do calcário no solo refere-se à profundidade máxima
a que o calcário será incorporado no solo. Se esta for de 30 cm, o P será igual a 30.
Veja com aplicar essas fórmulas a seguir.

será plantado milho. Os resultados da análise de solo informam que o teor de Al3+ é de
0,7 cmolc/dm3, Ca2+ de 1,25 cmolc/dm3 e Mg2+ de 0,42 cmolc/dm3.
Para isso, vamos utilizar a fórmula anterior.
NC = 2 x Al3+ + 2 – (Ca2+ + Mg2+)
NC = 2 x 0,7 + 2 – (1,25 + 0,42)
NC = 1,4 + 2 – 1,67
NC = 1,4 + 0,33
NC = 1,73 t/ha
Para determinar a quantidade de calcário a ser adicionado ao solo, vamos considerar
que a SC é de 100%, P de 20 cm e o calcário será dolomítico PRNT de 80%. Utilizamos
a fórmula a seguir:
QC = NC x SC/100 x P/20 x 100/PRNT
QC = 1,73 x 100/100 x 20/20 x 100/80
QC = 2,16 t de calcário dolomítico PRNT de 80% por hectare, que deverá ser espalhado
em área total e em uma profundidade de 20 cm.
Os processos de adubação e calagem podem ocorrer de forma independente, mas
a calagem, quando necessária, deve ser feita antes da adubação, para melhorar a
disponibilidade de nutrientes no solo.
Com isso concluímos que as plantas, para desenvolverem e gerarem frutos, necessitam
de nutrientes chamados essenciais. Esses nutrientes devem estar em quantidades
adequadas, que devem ser adicionadas seguindo as leis de adubação e os métodos
para cálculo da quantidade de calagem e adubos.

Atividade

3

Atende aos Objetivos 4 e 5

João está querendo plantar milho em sua propriedade e pede que você faça a
recomendação de adubação e calagem para ele. Com base nos resultados da análise
de solo a seguir, faça:
a) a recomendação de calagem utilizando calcário dolomítico PRNT 85%, e
b) adubação utilizando superfostato simples (20% de P2O5), cloreto de potássio (58%
de K2O) e sulfato de amônio (18% de N).
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Sr. Antônio nos procura para fazermos a recomendação de calagem em uma área onde
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Resultados da análise de solo.
Ref.

pH

lavoura de milho

H 2O
4,6

P

K

Na

mg/dm
1,2

Ca2+

Al3+

teor de argila

cmolc/dm

3

20

Mg2+

dag/kg

3

-

0,4

0,1

1,5

58

Recomendação de adubação para milho em grãos com base na análise de solo e na
produtividade esperada de 4 a 6 toneladas por hectare.
disponibilidade de P ou K

dose total
P2O5

K2O

N

kg/ha
baixa

80

50

15

média

60

40

15

boa

30

20

15

Fonte: Adaptado de Alves et al. (1999) citado por Coelho et al. (2008) disponível em http://
sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Milho/CultivodoMilho_4ed/feraduba.htm

Resumindo...
•

Nesta aula, vimos as leis de adubação: Lei do Mínimo e Lei do Máximo.

•

A Lei do Mínimo estabelece que a insuficiência de um elemento nutritivo
no solo reduz a eficácia dos outros elementos e, por conseqüência, diminui
o rendimento das colheitas.

•

A Lei do Máximo estabelece que, ao aumentar ainda mais as doses de um
nutriente, observa-se que os rendimentos começam a diminuir.

•

O conhecimento da fertilidade dos solos é fundamental para a expressão
do potencial máximo das culturas.

•

Os cálculos de recomendação de adubação devem seguir os procedimentos
estabelecidos pela Comissão de Fertilidade dos Estados.

•

A calagem deve ser realizada de forma técnica. Para isso devemos utilizar
as duas fórmulas (a de necessidade de calagem e a de quantidade de
calcário) e o calcário adequado para as diferentes situações. Lembre-se de
que a calagem é feita antes da adubação.

•

A calagem melhora a disponibilidade de nutrientes no solo para melhor
desenvolvimento das culturas.

Respostas das Atividades

Atividade 1
(F) A diferença entre macronutrientes e micronutrientes está na concentração do
elemento presente nas plantas.
(V) Os macronutrientes são: N, P, K, Ca, Mg e S.
(V) Um nutriente é considerado essencial quando na sua ausência a planta não
completa seu ciclo.
(F) Segundo o critério de essencialidade, um nutriente não pode ser substituído por
outro.

Atividade 2
a) As plantas, para se desenvolverem, necessitam de quantidades mínimas de nutrientes.
Se o fornecimento de um nutriente estiver abaixo do mínimo necessário às necessidades
das plantas, estas terão seu desenvolvimento prejudicado. Neste caso, a Lei do Mínimo
nos auxilia, sugerindo que devemos o fornecer os nutrientes às plantas.
b) As plantas para desenvolverem necessitam de quantidades adequadas de nutrientes.
Se o fornecimento de um nutriente estiver acima do necessário, poderão causar toxidez
às plantas e elas terão seu desenvolvimento prejudicado. Neste caso, a Lei do Máximo
nos auxilia no controle do fornecimento de nutrientes às plantas.

Atividade 3
5,3 toneladas de calcário dolomítico PRNT 85% por hectare.
400 kg de superfosfato simples por hectare.
83,3 kg de sulfato de amônio por hectare.
86,2 kg de cloreto de potássio por hectare.
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